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Limnologia como ciência. Conceito, critérios e padrões no uso da limnologia para o controle
de qualidade ambiental. A Ecotoxicologia como ciência e suas aplicações. Biomonitoramento:
conceito, métodos e aplicações e noções de bioacumulação, bioconcentração, biomagnificação
e biorremediação. Método de controle ambiental: componentes biológicos, químicos e
toxicológicos, Seleção, manutenção, cultivo de organismos aquáticos pata os ensaios
ecotoxicolo icos, limnolo icos ebiomonitotamentos.

Ob'etivos
—Adquirir conhecimentos gerais em limnologia para compreender a dinâmica das

águas continentais utilizando como ferramenta a Limnologia como ciência interdisciplinar, a
Limnologia físico química como base de uma avaliação da qualidade ambiental, a
Ecotoxicologia como ferramenta complementar na avaliação da qualidade ambiental e o
Biomonitoramento como meio de avaliação das ações do Homem sobre o meio ambiente para
auxiliar na tomada de decisões de erenciamento.



Conteúdo Pro ramático
Limnologia como ciência investigativa

Limnologia físico química como base da avaliação da qualidade ambiental

Parâmetros ou variáveis físicos na limnologia e sua importância

Parâmetros ou variáveis químicos em limnologia e sua importância

Ecotoxicologia como ferramenta complementar na avaliação da qualidade ambiente

Base toxicológica da ecotoxicologia

Testes utilizados (Daphnia magna, Teste de fuga, Teste com peixes, Teste genotoxicologico e

teste com vibvio fishery)

Biomonitoramento como meio de se avaliar as ações do homem sobre o meio ambiente

Estudo da Ecolo ia de rios local e sua interferência na vida da cidade de Toledo

Atividades Práticas — ru os de ........alunos
Determinação do limite de tolerância de organismos aquáticos a fosfato de potássio (Kz PO4)

Determinação do limite de tolerância de organismos aquáticos ao cloreto de sódio (NaC1)

Determinação do limite de tolerância de organismos aquáticos a dicromato de potássio

(KzCrzOv)

Determinação do limite de tolerância de organismos aquáticos de outros produtos

Avaliação integral da bacia do rio Toledo ou São Francisco

Metodolo ia
Conforme a resolução 052/2020-CEPE e a resolução em decorrência a pandemia do

Convit 19, as aulas teóricas serão realizadas de forma remota síncrona no Google meet ou

google classroom enquanto durar a pandemia conforme a disponibilidade do recurso dos pós-

graduandos. As aulas práticas em grupo de 2 serão realizadas por agendamento entre o

professor e a dupla no laboratório respeitando as distancias exigidas pela OMS e o uso constante

de máscara e álcool 70%.

Avaliação
critérios, mecanismos, instrumentos e eriodicidade

As avaliações serão feitas por desenvolvimento de um tema de pesquisa no laboratório

relacionado a disciplina e agendado pela dupla. Os resultados serão apresentados em relatório,

em forma de seminário no Google.meet enquanto durar a pandemia e apresentado no congresso

de ecotoxicologia em 2021 ou publicação de artigos em revista especializada.
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